Första vårprogrammet 2013
Våra konstresor

Vårens första resa går som vi tidigare annonserat, till Holland den 10-15 april.
Du som saknar reseprogrammet kan hämta det på vår hemsida. Anmälan skickas
senast den 25 februari till Vikingbuss, tel. 013-141515.
I vårens andra program lockar vi med en Stockholmsresa en dag i maj, då det visas
mycket spännande konst på museerna. Moderna museet bjuder t.ex. på Hilma af
Klint 16/2 – 26/5.
Parallellt med detta kan vi på en soppresa i mars till Konstmuseet i Norrköping få ta
del av ”En oskriven historia” med kvinnliga konstnärer från Östergötland. Vår guide
kommer att vara Kerstin Holmer.
Resan utgår från Östergötlands museum kl. 17.15. Hemresa kl.20.00
Pris: 250 kr för buss, guidning och Anas goda soppa med bröd, kaffe och liten
kaka!
Anmälan till Soppresan den 20/3, senast den 13/3 till
Brit Assarsson tel. 013 – 15 85 67 eller till
Anne-Marie Grubbström, e-mail: anne-marie@grubbstrom.com
Väl mött! Resekommittén Berit, Brit, Anne-Marie

Årsmötet

Föreningen håller sitt årsmöte lördagen den 2 mars kl 13.00 i Wallenbergsalen på
Östergötlands museum.
Mötet inleds med att Peter Freudentahl, föreningens stipendiat för år 2012, tilldelas
sitt stipendium.
Efter sedvanliga mötesförhandlingar, då bl.a. ny ordf. och ny kassör skall väljas, får vi
kl. 14.00 lyssna till konstnären Lars Hoffsten, Linköping, som berättar om sitt
konstnärskap.

Föreläsningar i samarbete med Östergötlands museum och
Folkuniversitetet

Säsongen inleds torsdagen den 14 mars med ett konstsamtal mellan konstnären
Stina Opitz och intendenten Christer Fällman i Östgötarummet kl. 18.00.
Fortsättning följer tisdagen den 19 mars då författaren och konstkritikern Dan
Jönsson, Stockholm, föreläser över ämnet ”På spaning efter vår tids konstuttryck”
Föreläsningen äger rum på Östergötlands museum i Wallenbergsalen, kl 18.00
Entré: Medlemmar i ÖKF och konststuderande gratis, övriga 60 kr

Saabs Konstförening

Som ett led i att vidga konstutbudet har vi etablerat ett samarbete med Saabs
Konstförening och bifogar därför deras utställningskatalog för våren.

Höstens stora konstutlottning

Kostutlottningen 2012, med ett sammanlagt värde av ca 101.000:-,
ägde rum den 8 december och inleddes på sedvanligt sätt med glögg och
pepparkakor till de 110 närvarande. De lyckliga vinnarna var i tur och ordning:
1 Maj Britt Thorn
2 Birgitta Tallström
3 Märta Drätting
4 Gunnar Lindqvist
5 Lasse Ekenger
6 Inga-Margit Matsson
7 Karin Nilsson
8 Ingrid Andersson
9 Ingrid Hanström
10 Bengt Thörnblad
11 Peter Menzel
12 Gunilla Hällkvist
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Gunilla Jedeskog
Kerstin Ericsson
Kurt Nyblom
Cecilia Uhlin
Boel Lucke
Anna-Lisa Lewén
Ragnhild von der Burg
Göran Mood
Elisabet Rylander
Ann-Lis Enlund
Lars Pettersson Udd
Hans Hermansson
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Ingegerd Samuelsson
Lennart Ling
Kerstin Friberg
Sture von der Burg
Mats Revland
Ingegerd Uggla Hjalmers
Marianne Johansson
Haldis Karlsson
Evy Öberg
Hans Wiberg
Jan Lindström

De lyckliga vinnarna gratuleras !

Årsavgiften

Inbetalningstalong bifogas med en önskan om en snabb betalning före den 1 mars.

Jubileumsboken ”Om konst”

Vår mycket uppskattade jubileumsbok, som fått så många lovord, har vi skänkt till
alla medlemmar som betalat 2011-års avgift. Skulle någon ännu inte fått boken ges
möjlighet att kvittera ut den i samband med våra konstsamtal eller föredrag på
museet under våren eller så kan man få den hemskickad med posten om man
betalar 70:- på föreningens plusgiro 160422-2

Medlemsvärvning

Minns ni Mikael Nilssons uppskattade och uttrycksfulla flock med 20 stycken sotsvarta råkor på utställningen ”Under samma tak” 2011 eller vid konstutlottningen i år.
Hela flocken inköptes av konstföreningen för att styckevis ges som en uppskattad
belöning till den som värvar tre nya betalande medlemmar i år.
Nya medlemmar anmäls med namn, adress, tel.nr och e-postadress till Karin
Theorell, Västra vägen 22, 58234 Linköping, eller e-post ktheorell@hotmail.com.

Med vänlig hälsning och förhoppning om en snar vår !
Styrelsen genom Jan Wahlstein, ordf Björn Gustavsson, vice ordf
013-13 08 48
070-66 55 101
.
www.ostgotakonstforening.se

SE, LÄR OCH UPPLEV MED ÖSTGÖTA
KONSTFÖRENING !
………………………………………………………………………………….

